
 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMARTS 
10 DE MARÇ DE 2020 
 
 ASSISTENTS: 
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas Bonany 
Sr. Josep Salvatella Mallart 
Sr. Jaume Palahí Agustí 
Sra. Marc Piferrer Corredor 
Sr. Joan Farré Riera 
Sr. Alfons Rius Ribalta 
Sr. Raquel Dalfó Ruiz 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sr. Quim Vilahur 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 10 de març de 2020 quan són les dinou hores 
de la tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de Govern de l’Institut de 
Promoció Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al començament de 
l’acta. 

 
El Sr. Josep Piferrer, el Sr. Enric Gimeno, el Sr. Xavier Gómez, el Sr. Josep Ramón 
Sepúlveda, la Sra. Margarida Matas i el Sr. Jordi Rubau excusen la seva assistència.  

 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació. 

 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 

 
2. Jornada d’oportunitats laborals 2020. Informe 
 

La 4a Jornada d’Oportunitats Laborals (JOL) s’ha fet al Museu del Suro de Palafrugell 
el dia 5 de març. 

L’objectiu de l’acte és la intermediació laboral entre empreses de diferents sectors i els 
possibles candidats per cobrir les seves vacants. La singularitat de la JOL recau en el 
fet que els perfils de candidats s’adeqüen el més real possible a les necessitats de les 
empreses. Aquest sistema permet fer un format d’entrevista de 6-10 minuts, donant 
oportunitat als treballadors de ser vistos i escoltats per part de les empreses, que a la 
vegada també valoren el fet de poder parlar en primera persona amb bastants 
candidats que compleixen amb els requisits sol·licitats.  



 

Comparativa anys anteriors: 
 

Empreses 
inscrites 

43 44 41 30 

Empreses 
assistents 

42 40 39 26 

Candidats 
inscrits 

277 227 286 197 

Candidats 
assistents 

221 157 189 150 

Llocs de treball 452 318 193 130 

 
 
RESULTATS SATISFACCIÓ EMPRESES 

La jornada ha respòs a les teves expectatives 3,22 

Qualitat els materials i claredat de la informació facilitada 3,75 

L’espai físic t’ha semblat adequat 3,83 

La durada total de la realització d’entrevistes ha estat adequada 3,47 

Valoració global del sistema de funcionament de l’espai entrevistes 3,61 

Adequació dels perfils entrevistats 3,00 

Preveus cobrir les teves vacants amb els candidats entrevistats 2,67 

Has rebut el suport necessari durant la teva participació 3,86 

Tornaries a participar en properes edicions 3,92 

Recomanaries la JOL a altres empreses 3,89 

Grau de satisfacció global amb la Jornada 3,03 

 
Valoració utilitzant una escala de puntuació de l'1 al 4.  (1) No     (2) Poc    (3) Bastant    (4) Molt 

Contesten qüestionari de satisfacció 36 empreses de les 42 
 
 
3. Formació professionalitzadora primavera 2020. Informe. 
 
FORMACIONS GRATUÏTES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE L’IPEP  
 
PREVENCIÓ DE RISCOS EN PALETERIA  (20 hores) 
És un dels  requisits per poder tramitar la Targeta Professional de la Construcció 
(TPC). Curs + acreditar un mes treballat en el sector els darrers 5 anys. 
Termini d’inscripció 12 de març 2020. 
L’execució d’ aquest curs queda condicionada a un mínim de 20 alumnes. 
 
MANIPULADOR D’ALIMENTS I AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES  
(6 hores) 
Dilluns 16 i dimecres 18 de març 2020 
 9.30 a 12.30 
S’abordarà els principis bàsics de la higiene alimentària, bones pràctiques de 
manipulació, Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics APPCC i les al·lèrgies i 
intoleràncies alimentàries . 
Màxim 15 alumnes 



 
CURS OPERARI DE PISCINES MÒDUL INICIAL  (8 hores) 
Dilluns 23 i dimecres 25 de març del 2020 
9.00 a 13.00 
S’abordaran els riscos principals a les piscines associats a seguretat i al risc biològic i 
químic, la normativa vigent, els dissenys hidràulics de les instal·lacions, la introducció 
als sistemes de tractament de l’aigua de la piscina i s’exemplificarà amb casos 
pràctics. 
Màxim 15 alumnes 
 
 
FORMACIONS GRATUÏTES DE L’ESPAI EMPRESA I EMPRENEDORIA  
Són formacions dirigides a persones autònomes, empreses i públic en general que 
vulgui aprofundir en una determinada matèria. 

 

INSTAGRAM AVANÇAT.  Places exhaurides. 
El curs està adreçat a usuaris amb un nivell mig de coneixement d’Instagram que 
volen fer un pas més. 
Dimarts 10 i dijous 12 de març  de 14.45 a 16.45 h 

  

COMPTABILITAT I FISCALITAT PER A PERSONES AUTÒNOMES En aquestes 
formacions es donaran a conèixer les obligacions fiscals de les persones autònomes 
en estimació directa simplificada i donar autonomia per a la comptabilització 
d’operacions més habituals i la presentació dels models trimestrals més habituals. La 
formació es divideix en tres blocs, llibre de registres, IVA i IRPF. 

 
TALLER APARADORISME “FLORS I VIOLES” 

Millora l’aparador i crear un espai ambientat en la campanya “Flors i Violes”, conèixer 
quina és l’exposició de producte més adient, conceptualitzar i homogeneïtzar la 
campanya a tota la botiga i la seva difusió i  com plasmar una idea de manera creativa 
i pràctica. 

Dimarts  24 i dijous 26 de març de 14.45 a 16.45 h 
  
GESTIÓ DEL MAGATZEM I OPTIMITZACIÓ D’ESTOCS 
 
L’objectiu és introduir les claus bàsiques per a la gestió d’un magatzem, aprenent les 
tècniques per a la optimització dels estocs i aportant les eines i metodologies per a que 
els negocis aprenguin a estructurar les seves decisions en funció d’aquests mètodes. 
 
Dilluns 30 de març de 9.00 a 13.00h              
  
COM MILLORAR LES VENDES AMB ACTITUD I EMPATIA? 

L’objectiu és agafar consciència dels canvis en els hàbits de compra i aprendre a 
adaptar-se, identificant com és el nou consumidor per tal de satisfer millor les seves 
necessitats i crea una experiència de compra alineada amb les expectatives de l’actual 
consumidor per tal que s’enamori dels nostres productes i serveis i acabi tornant. 



 
Dilluns 20 d’abril de 9.15 a 13.15 h 
 
FORMACIÓ ORGANITZADA PER L’ESPAI EMPRESA CONJUNTAMENT AMB LA 
FOEG QUE ES FARÀ A PALAFRUGELL 
 
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D’EMPRESES FAMILIARS I PIMES 
Dimarts i dijous 12, 14, 19 i 21 de maig de 15.30 a 19.30 h 
Preu curs: 280€ 
Socis col·lectius: 250€ 
Socis individuals: 220€ 

  
GESTIÓ RACIONAL DEL TEMPS PER AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT 
Dimarts 26 i dijous 28 de maig de 15.30 a 19.30 h 
Preu curs: 255 € 
Socis individuals: 205 € 
Socis col·lectius: 230 € 
 
Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 o més hores poden ser bonificats segons el 
sistema de Formació Continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la 
Seguretat Social, sense cost addicional. 
ENF es reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho comunicarà amb temps 
suficient i retornarà els pagaments íntegres. 
 
4. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa SH 

Concept Formació SL per a la formació de persones demandants d’ocupació 
en l’especialitat de socorrisme aquàtic. Informe. 

 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa SH Concept 
Formació SL per a la formació de persones demandants d’ocupació en l’especialitat de 
socorrisme aquàtic des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2021. 
 
S’ha aprovat per Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palafrugell  el 20 de febrer. 
 
Finalitat: Formació de persones en Certificat de professionalitat de Socorrisme aquàtic, 
amb l’objectiu de poder cobrir la demanda de les empreses de persones formades 
segons legislació vigent per aquest lloc de treball. 
 
L’empresa SH Concept Formació SL. És una empresa acreditada per la Generalitat de 
Catalunya i inscrita en el Registre de centres formadors per a impartir formació de 
caire ocupacional. Ha traslladat la seva voluntat de presentar-se a la propera 
convocatòria per impartir formació subvencionada pel SOC, destinada a persones 
demandants d’ocupació en l’especialitat formativa de socorrisme aquàtic i sol·licita una 
autorització d’us d’espais (aules a Can Genís i carrils i espai de la piscina municipal) 
que li permeti obtenir l’homologació necessària per a impartir la formació a Palafrugell. 
 
 
5. Sopars cantats Pere Bahí 2020. Informe 
 
Els vespres de divendres i dissabte, del 8 al 31 de maig (4 caps de setmana), es 
celebrarà la campanya gastronòmica “Sopars Cantats Pere Bahí”. 
 
9 establiments oferiran uns menús tancats, d’entre 35 i 45 euros, que aniran 
acompanyats d’un concert amb un grup de cant de taverna. 



El menú consisteix en un aperitiu, un entrant, un catxoflino, postres de músic, aigua, vi, 
cafè i cremat. 
En total es duran a terme 11 concerts, on s’ha prioritzat els grups de cant de taverna 
del municipi. 
 
Els restaurants participants a la campanya rebran un incentiu de 125 € + IVA per 
concert programat, fins a un màxim de dos concerts per establiment. 
 
Per tal de promoure l’esdeveniment, s’editarà un cartell i un díptic amb els restaurants i 
concerts programats, així com es durà a terme una campanya de comunicació a ràdio, 
premsa, internet i xarxes socials pròpies. 
 
Calendari establiments i concerts 
 

RESTAURANT DATES i GRUP 

La Xicra 
C. Sant Antoni, 17 (C. Estret) 
Palafrugell – Tel. 972 30 56 30 
www.restaurantlaxicra.com 
Preu: 40 € 
 

 
 

29 de maig de 2020 
En Pep i les veus de la Xicra 

Restaurant L’Arc 
C. del Consell, , 13-15 
Palafrugell - Tel. 972 30 34 19 
Preu: 39 € 

 
22 de maig de 2020 

NEUS MAR 
 

Restaurant Pa i Raïm 
C. de Torres i Jonama, 56 
Palafrugell - Tel. 972 44 72 78 
www.pairaim.com 
Preu: 45 € 

 
29 de maig de 2020 

PEIX FREGIT 
 

El Balcó de Calella  - Hotel Sant 
Roc 
Pl. de l’Atlàntic, 2 
Calella - Tel. 972 61 42 50 
www.santroc.com 
Preu: 41 € 

 
 

23 de maig de 2020 
ELS CREMATS 

 

El Càntir Restaurant – Hotel Alga 
Avda. Joan Pericot i Garcia, 55  
Calella – Tel. 972 617 080 
www.algahotel.com  
Preu: 45 € 

9 de maig de 2020 
NEUS MAR 

23 de maig de 2020 
L’EMPORDANET 

 

Restaurant Xabec 
C. de Lladó, 6 
Calella – Tel. 972 61 46 10 
Preu: 39 € 

9 de maig de 2020 
ARJAU 

30 de maig de 2020 
PEIX FREGIT  

Hostal La Llagosta 
C. de Francesc de Blanes, 24 
Llafranc – Tel. 972 30 01 15 
www.hostallallagosta.com 
Preu: 43 € 

 
 

22 de maig de 2020 
ELS CREMATS 

 

Restaurant Terrassa Terramar 
Ps. de Cípsela, 1 
Llafranc – Tel. 650 12 88 93 i 972 30 
02 00 

 
 

16 de maig de 2020 
PORT-BO 

http://www.restaurantlaxicra.com/
http://www.pairaim.com/
http://www.santroc.com/
http://www.algahotel.com/
javascript:void(0)
http://www.hostallallagosta.com/


www.hterramar.com 
Preu: 40 € 

  
 

El Clot dels Mussols – Hotel 
Tamariu 
Passeig del Mar, 2 
Tamariu – Tel. 972 62 00 31 
www.tamariu.com 
Preu: 36 € 

 
 

16 de maig de 2020 
ARJAU 

 
 
6. Flors i Violes 2020. Informe. 

 
Flors i violes és una festa de benvinguda a la primavera i al bon temps, que reuneix 
flors, colors, olors, sabors, arts escèniques i arts plàstiques en un mateix festival al 
voltant de la festivitat del 1r de maig. 
 
Consta de l’obertura al públic d’una sèrie d’espais, (públics i privats), intervinguts per 
artistes (plàstics, visuals, sonors...) que transformen i ocupen l’espai, utilitzant el pati 
com a element de trobada, acció i reflexió, juntament amb els carrers i comerços de la 
vila decorats pels mateixos comerciants, que entre ells formen un recorregut. 

A més a més, en aquest recorregut de patis i espais, trobem tot un ventall d’activitats 
d’arts escèniques diverses (música, dansa, teatre, espectacles infantils, tallers, 
cercaviles, etc.).  

Així mateix, hi ha un espai dedicat a la gastronomia, al centre de la vila amb un mercat 
d’artesans que ofereix productes autòctons i de primera qualitat i a l’antic espai dels 
forns de la fàbrica de suro, hi trobem un espai de Food Trucks, amb un escenari que 
rebrà artistes com ara: Pavvla o Mazoni.  
 
Com a novetat, s’instal·larà un escenari a la plaça de Can Mario per celebrar el 
concerts familiar que tindrà lloc diumenge, amb “Reegae per Xics” i el concert de 
cloenda del festival, diumenge a la tarda amb Orquestra Di-Versiones.  

 

L’11ena edició de FLORS I VIOLES, tindrà lloc a Palafrugell, del 30 d’abril al 3 de 
maig de 2020 
  
En aquesta edició el festival comptarà amb un total de 7 patis/espais oficials 
decorats per l’organització i es preveuen més de 40 patis i espais voluntaris, i una 
desena de carrers, decorats per artistes, comerciants i voluntaris, juntament amb el 
mercat d’artesans i l’espai de food trucks.  
 
Així mateix també es va tornarà a oferir des dels restaurants el menú “flors i violes” i 
un tast de vi molt especial que vindrà acompanyat d’un violoncel. 
 
Novament es durà a terme el vermut electrònic solidari el diumenge, 26 d’abril a 
Llofriu, on els fons recaptats aniran destinats a l’equip de la cursa solidària Oncotrail. 
 
Pel que fa a les activitats, es calcula que es duran a terme al voltant d’unes 100 – 150 
activitats, entre les que destaquen: concerts diversos per a tots els públics, tallers, 
maquillatge facial, manualitats amb suro, espectacles i activitats infantils diverses, 
dansa, teatre, circ, cercaviles, etc, visites a centres culturals amb els artistes, 
actuacions musicals de la mà de l’Escola de Música de Palafrugell, xarangues, etc. 
 

http://www.hterramar.com/
http://www.tamariu.com/


L’espectacle inaugural, com ja venim fent anys enrere, tindrà lloc el 30 d’abril al 
vespre (lloc i espectacle a determinar) 
 
FLORS 

1. Llibreria La Polèmica - Atelier 4 (Anna Juncà) + SP25 Arquitectura (David 
Oliva i Elisenda Planas). 

2. Hostal L'Estrella (Cuadra) - Anna Sabrià Arquitecta + Clàudia Torrellas (La 
Clau Events & Weddings)  

3. Mural del Carrer de les Quatre Cases - Manila Wallart 
4. Sabateria Xicoira - Maren Térmens (Horta de la Viola) + Andrea Nieto López. 
5. Espai L'Ou - Equip Flors i Violes + Sr. Bofill i Família Puig + Lluís Rueda 
6. Placeta del carrer de l'Allada - Raúl Oliva + Escola Eina Barcelona 
7. Institut Català del Suro - Juli Sanjuán 

 
VIOLES (Agenda pendent de confirmat. Detallem les activitats més destacades)  
 
Diumenge, 26 d’abril 

- Vermut electrònic solidari amb Birres Braves a Llofriu  
 
Dijous, 30 d’abril  

- Espectacle inaugural al vespre (lloc i espectacle a determinar) 
Diumenge, 3 de maig: 

- Migdia. Concert familiar a la plaça de Can Mario amb “Reegae per Xics” 
- Tarda. Concert cloenda festival a la plaça de Can Mario amb “Orquestra Di-

Versiones” 
 
A banda de la programació oficial, hi haurà totes les activitats que oferiran els espais 
voluntaris que faran que l’agenda sigui molt extensa. 
 
Amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible al municipi, es tornarà a oferir 
gratuïtament el bus turístic Julivia, què farà el trajecte de Palafrugell i nuclis costaners 
amb un total de 12 parades diferents, amb tres sortides al matí i tres sortides a la 
tarda.  
 
 
7. Modificació pressupostària de suplements de crèdits mitjançant el romanent 

líquid de tresoreria. Informe 
 
Vist l'informe número 30 emès en data 3 de març de 2020 per l'IPEP referent a la 
modificació pressupostària de suplements de crèdit mitjançant el romanent líquid de 
tresoreria. 
 
Es proposa a la junta de govern de l’IPEP: 
 
Primer.- Informar favorablement l’expedient de modificació pressupostària, 
consistent en suplement de crèdits  mitjançant el romanent de tresoreria, que s’indica a 
continuació: 
 
Suplement de crèdit 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdit 
consignat 

Suplement Crèdit def. 

32 4310 22702 Foment de la formació, 
ocupació i empresa 

7.500,00 € 9.000,00 € 16.500,00 € 

32 4300 22610 Despeses activitats Flors i 
Violes 

72.000,00 € 10.000,00 € 82.000,00 € 



 

32 4310 48902 Aportació Oohxigen 12.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 € 

32 4300 22601 Despeses conveni 
Palafrugell+ 

0,00 € 3.416.00 € 3.416.00 € 

32 4310 22707 Projecte generació 
econòmica 

8.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 

TOTAL  30.416,00 €  

              
Fons de finançament  

Concepte Denominació Import 

870.01 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits 30.416,00 € 

  30.416,00 € 

 
Segon. – Proposar aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 
 
8. Conveni amb el Club Vela Calella per a l’Euro Laser Màster Cup. Aprovació. 
 
Vist l’informe emès per la gerent de l’IPEP, núm 38/2020 en el qual es posa de 
manifest que concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la 
concessió directe d’una subvenció directa al Club Vela Calella.: 
 
Que l’entitat demandant de la subvenció és la única del municipi que de facto pot 
portar a terme l’entitat subvencionable. 
La subvenció concedida és d’escassa quantia, i així mateix, l’escassa dotació 
pressupostària existent en el pressupost d’enguany en relació amb el nombre 
potencials beneficiaris fa desaconsellable la convocatòria de concurrència pública per 
motius d’eficàcia i eficiència. 
 
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el 
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
(RLGS). 
 
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb 
la base general 7a. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de govern de l’IPEP, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import 
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent: 
 

ENTITAT Club Vela Calella 

OBJECTE Organització del campionat Euro Làser Màsters 
Cup 2020 – XIV Trofeu Calella de Palafrugell 
(Memorial Pitus Jiménez) 

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 3.800,00€ 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA 3.800,00€ 

IMPORT A JUSTIFICAR 3.800,00€ 

PERCENTATGE FINANÇAMENT 11,50% 

TERMINI JUSTIFICACIÓ 15 de desembre de 2020 

APLICACIÓ PRESSUPOST 32.4300.48900 Ajuntament (2.000,00€) 
32.4300.48901 IPEP (1.800,00€) 



PERCENTATGE BESTRETA 50% dins el termini d’un mes, a comptar de la 
data de la signatura del conveni  
50% restant, amb posterioritat a la correcta 
justificació de la subvenció 

 
Segon.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix 
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, 
específicament: 
 
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò 
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el 
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables 
pot ser superior al valor normal de mercat. 
 
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin 
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es 
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, 
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 
13% sobre les despeses directes justificades.  
 
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les 
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte 
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i 
que estarà integrat per: 
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.  
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 
amb identificació de l’import i la seva procedència. 
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o 
documents originals que acreditin aquestes despeses. 
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines 
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins 
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2) 
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació. 
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€   
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions  positives 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 
 
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi 
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la 
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat. 
 
Tercer.- Aprovar el conveni amb el Club Vela Calella per a l’Euro Làser Màsters Cup 
2020 - XIV Trofeu Calella de Palafrugell (Memorial Pitus Jiménez) amb la següent 
aportació:  
L’IPEP efectuarà una aportació de 1.800,00 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 
32.4300.48901 destinada al finançament de l’activitat de l’Euro Laser Màsters de l’any 
2020. Aquesta subvenció suposa un percentatge de finançament de 5,45 % de les 
despeses a executar. 
Coordinar les tasques de les diferent àrees de l’Ajuntament de Palafrugell 
 
Quart.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 



 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
 
9. Addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica 

de Palafrugell, l’àrea de Cultura, el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, la 
fundació privada Vila Casa – Museu Can Mario i la Fundació bancària La 
Caixa. Aprovació. 

 
Relació de fets 
 
D’una part, L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL (IPEP), 
amb domicili a C/ Major, 1 de Palafrugell i CIF 1700054H, representat en aquest acte 
pel Sr. Josep Piferrer Puig, major d'edat i amb NIF 77999258W, en qualitat de 
President d'aquest. 
 
D'altra part, L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, amb domicili a C/ Cervantes, 16 
de Palafrugell, representat en aquest acte pel Sr. Josep Piferrer Puig, major d'edat i 
amb NIF 77999258W, en qualitat d’Alcalde de Palafrugell. 
 
D'altra part, EL MUSEU DEL SURO, amb domicili a Placeta del Museu del Suro, s/n 
de Palafrugell, representat en aquest acte pel Sr. Josep Piferrer Puig, major d'edat i 
amb NIF 77999258W, en qualitat de President d’aquest.  
 
D'altra part, LA FUNDACIÓ JOSEP PLA, amb domicili a carrer nou, 51, de Palafrugell, 
representada en aquest acte pel Sr. Miquel Noguer i Planas, major d'edat i amb NIF 
77906524G, en qualitat de President de la Fundació Josep Pla.  
 
D'altra part, LA FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS que gestiona el MUSEU CAN 
MARIO, amb domicili a la Plaça can Mario, 7, de Palafrugell, representada en aquest 
acte pel Sr. Joan Torras Ragué, major d'edat i amb NIF 47168922Q, en qualitat de 
directora director general de la Fundació Vila Casas.  
 
D'altra part, FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, “LA CAIXA” (d’ara endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), amb 
domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629, i C.I.F. G-58899998, representada 
en aquest acte pel Sr. Josep Ollé, major d’edat i amb N.I.F. 39159568K, en qualitat de 
director del Jardí Botànic de Cap Roig. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure la 
present addenda al conveni de col·laboració, i a aquest efecte,   
 
 
EXPOSEN,  
 
I.- Que amb data 30 de setembre de 2016 les parts van signar un conveni de 
col·laboració que té per objecte establir una promoció conjunta de les seves 
instal·lacions culturals i naturals (en endavant “el Conveni”), en què acordaren dur a 
terme el projecte Palafrugell+ (d’ara endavant també denominat “el projecte”).  
 
II. Que el pacte 2) Obligació de les parts apartat número 10) del Conveni estableix el 
procediment pel qual l’IPEP realitza la gestió de la recaptació generada per la venda 



conjunta de tiquets en el marc del projecte Palafrugell+, i les parts desitgen modificar 
determinats aspectes d’aquest procediment de recaptació i la liquidació posterior. 
 
III. Que el pacte 4) Oferir preu d’entrada reduït als usuaris del tiquet conjunt 
“PALAFRUGELL+”. El preu de venda de l’entrada reduïda conjunta (iva inclòs) serà de 
8,00 €. S’hi afegeix el següent: Oferir un segon preu reduït del tiquet conjunt per ser 
venut a establiments d’allotjament del municipi a 6,00 €, sempre i quan es compri en 
format de talonari de 25 unitats. 
 
IV. Que, d’altra banda, l’any 2020 les parts desitgen fer una aportació conjunta per 
import total de 12.500 euros (impostos, si s’escau, inclosos) a favor de l’IPEP, per a 
desenvolupar accions de comunicació relacionades amb aquest projecte. 
 
 
PACTES: 
 
Primer.- Les parts acorden que a partir de l’1/01/2020, a l’igual que es va fer els dos 
darrers anys, el procés de liquidació dels tiquets i les despeses generades del projecte 
Palafrugell+ es farà anualment, en comptes de semestralment. El sistema de liquidació 
serà el definit al Conveni.  
 
Així mateix, cadascuna de les entitats participants excepte l’IPEP es comprometen a 
utilitzar en aquest procés de liquidació, el model de declaració que s’adjunta a la 
present addenda.  
 
Les parts acorden modificar en aquest sentit el pacte 2) Obligació de les parts, apartat 
número 10), del Conveni.  
 
Segon.- Per l’exercici 2020, com ja s’ha realitzat els dos anys anteriors, les parts 
realitzaran una aportació total conjunta de 12.500 euros (impostos, si s’escau, 
inclosos) a l’IPEP, abans del 30 d’abril de 2020, per tal que es destini a desenvolupar 
accions de comunicació relacionades amb aquest projecte. Aquesta aportació de 
12.500 euros es distribuirà de la següent forma: 
 
3.000 € Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
3.000 € Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura) 
1.000 € Museu del Suro 
1.000 € Fundació Josep Pla 
1.000 € Fundació Privada Vila Casas – Museu Can Mario 
3.500 € Fundació la Caixa – Jardí botànic de Cap Roig 
 
Aquestes aportacions es faran efectives prèvia emissió del corresponent document de 
sol·licitud de pagament, emès per l’IPEP a favor de cada entitat. 
 
Tenint en compte aquestes aportacions l’any 2020 les parts acorden deixar sense 
efecte el compromís regulat al pacte 3) del Conveni de finançar de les despeses 
d’accions promocionals amb càrrec als recursos obtinguts per la venda de tiquets que 
no s’hagin distribuït (entrades reduïdes pagades de les que no s’ha fet efectiva la 
visita). Per tant, qualsevol despesa derivada d’actuacions promocionals del projecte 
Palafrugell+ aniran exclusivament a càrrec de l’IPEP, sense que pugui repercutir el 
finançament de les despeses per aquest concepte a les entitats signants. 
 
Tercer.- Les parts estableixen expressament que seran d’aplicació tots els 
compromisos i condicions que regula el Conveni, a tots els efectes, sempre que no 
contradiguin allò previst als Pactes anteriors. 



 
Acords: 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, l’àrea de Cultura, el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, 
la fundació privada Vila Casa – Museu Can Mario i la Fundació bancària La Caixa. 
 
L’aportació de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es farà efectiva 
mitjançant la consignació pressupostària dels recursos a l’aplicació 32.4300.22601 
Despeses conveni Palafrugell més i estarà condicionada a l’aprovació definitiva de 
l’expedient de modificació pressupostària núm. 2020/02 
 
Segon.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
10. Preus públics. Aprovació 
 
Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals : 
 
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació , 
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord 
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril” 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les 
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern. 
 
Vist l'informe número 24 emès en data 18 de febrer de 2020 per l'IPEP referent a 
l’establiment o modificació de preus públics de la botiga de l’oficina de turisme Pineda 
Gèlia on es  justifica la seva oportunitat i la valoració econòmica prevista  dels 
ingressos i despeses derivades de l’activitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.- Aprovar la modificació /establiment dels següents  preus públics que seran 
vigents fins a la seva modificació expressa: 
 

PRODUCTE 
BASE 

IMPOSABLE 21% IVA PVP 

 
Tassa. Models: “mediocritat”, “estimulant”, 
“aigua dolça” i “mar” 
 
Llapis. Models: “sense llegir”, 
“tramuntana”, “escriure” i “de vegades” 
 
Llibreta. Models: “un dia, “l’Empordà”, 
“tema literari” i  “instrument”. Colors: 
blanca/negre/groga/vermella 
 
Imant. Models: “discurs”, “sense llegir”, 
“de vegades” i “tema literari”      

 11,50€ 
 
   
  2,20€ 
   
 
13,50€ 
 
   
  2,00€ 
   
 



 
Segon. – Ratificar aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents. 

 
 
11. Jornada Emprèn i empresa. Informe 
 
Jornada gratuita dirigida a empreses i persones emprenedores, però també oberta al 
públic em general. 
 
Programa. Dia 23 de març de 2020 
 
9.15 h Recepció 
 
9.30 h Benvinguda, obertura a càrrec del Sr. Joan Vigas, regidor de Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. 
 
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP): LA CLAU- Sílvia Beleña, 
gerent de l’IPEP 
 

10.00 h  Digitalització i proximitat  en el comerç, Sr. Jaume Portell, CEO de 

Beabloo. 

 
10.45 h Coffee Break 
 
11. 00 h Taula rodona: EMPRESA I INNOVACIÓ  
Sra. Carme Ruscalleda -  Xef i divulgadora gastronòmica 
Sr. Carles Arnall –  Gerent carnisseries Arnall 
Sr. Lluís Torrent-  Director General de Panini 
Sr. Ignasi Capellà -  confundador i responsable de desenvolupament de negoci a 
Broomx 
Modera la taula: Sr. Enric Serra,  periodista. 
 
12.00 h Cloenda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell. 
 

 
12. Acord reintegrament subvenció XMSG 2019. Aprovació 

 
 
Vista la notificació emesa per l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local / 
015 de la Diputació de Girona en data 02/01/2020 on es presenta la següent situació: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona va concedir, dins de la convocatòria de 
subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial 
adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona 
(XMSG), anualitat 2019, a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, per import 
de 4.000,00 €, per dur a terme la campanya de comunicació del mercat de Palafrugell 
amb número d’expedient 937/2019. Amb un pressupost inicial de despeses 
subvencionables de 5.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 
72.73% del pressupost. El termini per a la presentació de la justificació finalitzava el 15 
de novembre de 2019. 



 
En data 15 de novembre de 2019, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, 
dins termini, presenta el compte justificatiu per un import total de 3.836,10 €. 
 
Atès que el reconeixement de l’obligació s’ha fet per un import de 4.000,00 € en haver 
aplicat, per error de transcripció el total de la subvenció concedida, ja que aplicat el 
72,73% establert a l’acord de concessió anteriorment esmentat, sobre la despesa 
justificada de 3.836,10 €, l’import de l’obligació hauria d’haver estat de 2.790,00 €. 
Atès que d’acord amb les Bases de la subvenció, en cas que l’import subvencionable 
sigui inferior a la subvenció atorgada, s’haurà de procedir a reintegrar l’excés.  
 
Atès que d’acord amb les Bases de la subvenció, en cas que l’import subvencionable 
sigui inferior a l’import justificat, s’haurà de procedir a reintegrar l’excés.  
 
Atès que d’acord amb la Resolució esmentada consta un excés reintegrable per import 
de 1.210,00 €, que deriva del següent detall: 
 

Programa Subvenció 
rebuda 

Subvenció 
atorgada 

Import 
justificat 

Import 
concedit 
(72,73% 
justificat) 

Excés 
reintegrable 

Xarxa 
Mercats 

Sedentaris 
Girona 

(XMSG) 

 
 

4.000,00 € 

 
 

4.000,00 € 

 
 

3.836,10 € 

 
 

2.790,00 € 

 
 

1.210,00 € 

 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos a la Diputació de Girona, en concepte 
d’excés reintegrable per import de 1.210,00 € 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Girona i a la Tresoreria 
Municipal. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents. 
 
             
 
13. Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Marc Piferrer demana per quan està prevista la contractació del nou gerent de 
l’IPEP, si s’ha arrencat o si s’ha fet alguna cosa. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que està pendent de fer la convocatòria. 
 
El Sr. Joan Vigas li comenta el mateix, que està pendent de fer la convocatòria. 
 
La Sra. Anna Aguiló comenta que hi ha una necessitat urgent de fer endreça de les 
diferents entrades del municipi, de la mateixa manera que es va fer a dins del municipi, 



considera que s’hauria de fer també a les diferents entrades per fer net i perquè quedi 
clar què oferim. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que és un tema que tenen a sobre la taula i que tenen 
en compte tractar-ho. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 19.40h 
 


